
Prí!oha:

ZMENY A DOPLNKY 2018 ÚPN SPIŠSKÁ NOVÁ VES - OZNÁMENIE O
STRATEGICKOM DOKUMENTE

Základné údaje o obstarávatefovi

1. Názov: Mesto Spišská Nová Ves
2. ldentifikačné číslo: 329614
3. Adresa sídla: Radničně námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves
4. Mano, priezvisko, adresa, telefónne číslo a mé kontaktně údaje oprávneného

zástupcu obstarávateía:
PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta, Radničně námestie 7, 052 01 Spišská
Nová Ves, č. tel. 0531 4176 611

5. Mano, priezvisko, adresa, telefónne číslo a mé kontaktné údaje kontaktnej osoby. Od
ktorej možno dostat relevantně informácie o strategickom dokumente a mieste na
konzultácie: -

Ing. arch. Teodor Stubňa, OUPaSP MsÚ Spišská Nová Ves, Stefánřkovo nám.
č.1 ‚ 052 70 Spišská Nová Ves, tel. č. 053/4152 335, e-mail:

Ing. Anna Da Cruz, OUFaSP MsÚ Spišská Nová Ves, tel. č. 053/41 52 322, e
mail:L:;:.,LíH

Základné údaje o strategickom dokumente

1. Názov: Zmenya dopinky 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
2. Charakter:

Strategický dokument s miestnym až regionálnym dosahom
/územnopiánovacia dokumentácia sídla nad 2 000 obyvateľov

3. Hlavně ciele:
Dosiahnuť uplatnenie aMuálnych možností a potrieb rozvoja funkčných
štruktúr na území mesta v oblasti odpadového hospodárstva mestského až
regionáineho významu pri zabezpečení súladu s územným potenciálom,
princípmi udržatefného rozvoja a stratégiou rozvoja mesta

4. Obsah (osnova):
Predmetom a obsahom územnoplánovacej dokumentácie UPN mesta Spišská
Nová Ves - Zmeny a dopinky 2018 - lokalita Kúdelník lije dobudovanie skládky
nie nebezpečných odpadov v k.ú. Spišská Nová Ves, s nadväznosťou na
eXistujúce a prevádzkované skiádkovacie priestory v rozsahu navrhovaného
rozšírenia 4. a 5. etapy. Učelom rozšírenia je využitie potenciálu prirodzenej
územnopriestorovej kapacity lokality, a tým zabezpečenie miestnych až
regionálnych nárokov na prevádzku vhodnej skládky odpadov pre obdobie cca
16,5 roka, so zahájením zneškodňovania odpadov skládkovaním na území
rozšírenia skládky už po roku 2022.

5. Uvažované variantně riešenia:
Varianty nie sú spracované, využiternosť územia bola overená štúdiou
realizovateřnosti rozšírenia skládky

6. Vecný a časový harmonogram prĺpravy a schvaľovania:
a) spracovanie zmien a doplnkov december 2017 až február 201R.
b) prerokovanie zmien a doplnkov máj 2018
c) schválenie návrhu riešeniw august 2018
d) zabezpečenie uioženia dokumentácie

a vyhotovenie registračného listu september 2018



-
t-:

________.

7. Vztah k mým strategickým dokumentom:
ZaD 2018 UPN mesta Spišská Nová Ves sú v súlade s nadradenou
dokumentáciou - UPN VUC Košického kraja v znení zmien a doplnkov 2014 a
2017

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:
Mesto Spišská nová Ves ( 26, ods. 3 stavebného zákona v spojitosti s 22- 25
stavebného zákona)

9. Druh schvafovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovanskej
republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie):
Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves a všeobecné
záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves o schváleni záväznej časti
územného plánu.

lil. Základné údaie o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné
prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy:

Územno-technické a ině podklady týkajúce sa územia skládky v zmysle 7, 7a
stavebného zákona

2. Údaje o výstupoch:
Záväzné a smerné časti riešenia Zmien a doplnkov 2018 územného plánu mesta
Spišská Nová Ves v rozsahu ako vyplýva z 12 vyhlášky č. 5512001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:
Uzemnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na zlepšenie
životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo
udržatefného rozvoja ( 2, ods. 1, písm. ji stavebného zákona v spojitosti
ďalšími písmenami cit, odseku). Negatívne vplyvy na životné prostredie sa
nepredpokladajú.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateíswa:
Realizácia zámeru nepredpokladá negatívny vplyv na zdravotný stav
obyvateFstva, jestvujúca prevádzka predstavuje bezpečné zneškodňovanie
zbytkových odpadov s naviazaním na ďalšie prevádzky odpadového
hospodárstva a to zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteFných
odpadov, prevádzky dotrieďovacej linky pre separovaný zber druhotných
surovin, zariadenie na využitie skládkových plynov ich zhodnocovaním v
spaTovacom zariadení a na pripravované zariadenie na úpravu odpadov
vytriedením využiteTných spaliteFných odpadov zo zbytkového odpadu pred
jeho zhodnotením na skládke odpadov.

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia
európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000),
národně parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.]
vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie:

\L nelení ZaD 2018 územného plánu mesta je akceptovaná ochrana týchto
územĺ v súladei príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a zákona o
ochrane prírody a krajiny, zámerom sú čiastočne dotknuté biotopy európskeho
a národného významu.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: nie sú



7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: nis sú.

IV. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združeni:
Obyvatelia mesta Spišská Nová Ves a právnické osoby majúce majetkovo
práVfle záujmy na riešenom území

2. Zoznam dotknutých subjektov:
• Ministerstvo ZR SR, odb. št.geologickej správy, Nám. L.Štúra 1,81235 Bratislava
• MinisterstvoZP SR, odb. posudzovaniavplyvovnaZP, Nám. L.Stúra 1,81235

Bratislava
• Dopravný úrad SR, úsek letisk a leteckých zariadeni. Letisko M.R.Štefánika, 823

05 Bratislava
• Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice

- 0db. výstavby a byt. pol;tiky,
- odb. starostlivosti o ZR, OPaK
-- odb. opravných prostriedkov, ochrana PP

• Urad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratóna míeru č.1, Košice
• Okresný úrad Spišská Nová Ves, Stefánikovo nám. 5. 052 01 Spišská Nová Ves

- odbor starostlivosti o ZR,
-odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
-odbor po2emkový a lesný

• flegionálny úrad verejného zdravotnícWa, Mickiewiczova 6, 052 01 Spišská Nová
Ves,

• Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 23 ‚040 01 Košice,
• SCP SR, Správa NP Slovenský raj, Stefánikovo nám. 9, 052 01 Spišská Nová

Ves,
• Zeleznice SR, odb. rozvoja, Klemensova 8, 81361 Bratislava,
• Obvodný banský úrad Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská

Nová Ves,
• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Cz Po‘jodie Bodrogu a Hornádu, závod

Košice. Dumbierska 14, 04001 Košice
• Obec Lieskovany, Obecný úrad, Lieskovany 50, 053 21

Poznámka: všetkým uvedeným orgánom bo/o zasíané oznámeiie o obstarávaní zrn/en a dop!nko‘
Uzemného plánu mesta Spišská Nová Ves so žiadosťou o yJadrnnie v zmysíe ust. 22 stavebného zákona

2. Dotknuté susedné štáty: nis sú.

V. Doplňujúce údaje

1. Mapová a má grafická dokumentácia: dokumentácia ZaD 2018 ÚPN mesta je
spracovaná v súlade $ š12, ods.7 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. O územnoplánovacich
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: Stúdia realizovatefnosti
rozšírenia skládky (DEPONIA SYSTEM s.r.o. Bratislava, 2017), závázná čast‘
UPN VUC Košický kraj, ZaD 2014 a 2017, DUR stavby: „Juhovýchodný obchvat
mesta Spišská Nová Ves, preložka cesty lV533“(ISPO, spol. s r.o. lnžinierske
stavby, Prešov, r . 2006), DUR stavby: „Modernizácia železničnej trate ZiIina —

Košice, úsek trate Poprad - Tatry (mimo) — Krompachy“ (PRODEX, spol. s r.o.
Bratislava, r. 2007)

Vl. Miesto a dátum vypracovania oznámenia: Spišská Nová Ves, 20.4.2018



VII. Potvrdenie správnosti údajov

_______

• -‘ e• A.4

_____

1. Meno spraoovatefa oznámena:
Ing. arch. Ľuboslava Vlčková! odborne spásobilá osoba pre obstaranie Zmien
a doplnkov územného plánu mesta Spišská Nová Ves podra 2a stavebného
zákona

2. Potvrdenie správnosU údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu
obstarávateľa, pečíatka: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta.

PhDrn Volný, PhD.
primátor mesta
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‚


